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A novela é unha historia moi do

presente, coas datas inme-

diatas e con todas as circunstan-

cias recoñecibles.

Eu síntome un tipo moi contemporá-

neo. Pensei que utilizar o presente

axudaría a contar mellor a historia. Por

outra parte, o sarillo no que están

metidos, o rebumbio no que se moven

e esa necesidade de darlle vida ás

decisións que toman, esa idea de

facerse donos do seu para cambiar as

súas vidas, paréceme que é unha

situación moi habitual e moi de agora.

Tamén é unha novela de cidade,

dunha cidade no tempo actual. A nove-

la ten as características que ten o pre-

sente, desde o meu punto de vista.

Penso que traballa sobre as decisións

e as dificultades que ten cada un para

ser o que quere, sobre se somos ou

non donos dos nosos feitos.

Tamén hai unha descrición dos

medos propios?

As ligazóns da xente e dos persona-

xes están ligadas ao que nós somos e

as circunstancias que ten cada quen.

Hai xente máis dependente e haina

máis indepedente. Hai unha grada-

ción e, polo tanto, hai xente máis

capaz para facer cambios na súa vida

é hai xente á que lle custa moito máis.

Paula, unha das protagonistas da

novela, é un deses personaxes que

demostran que os parches non deixan

de ser remedios. Ela é a que ten deci-

sións que tomar, pero a pesar da súa

circunstancia tamén dubida sobre o

que quere facer, tamén ten medo a

pesar de que parece que é alguén

que ten as cousas claras.

Os personaxes que empregas son

xente de éxito ou, cando menos,

que lles vai ben na vida, non teñen

problemas de superviviencia.

As condicións económicas a cambiar a

percepción da vida que se leva. En pri-

meiro lugar, parece que ter unhas con-

Camilo Franco Texto

P r o T e x t a Suplemento de Libros
Consello editorial: Manuel

Forcadela e Rexina Vega
(coordinación), Camiño

Noia, Anxo Angueira

Quixen que o lector fose máis dono
do que acontece para que poida
construír a historia da novela
É unha historia de hoxe. Alberte Santos escribe en O rebumbio dos vagalumes (Laiovento) histo-

rias cruzadas de insatisfacción e búsqueda. Historias de amor vencido e ambicións profesionais

que gardan pouca distancia co funcionamento común dun presente independizado da política ou

das grandes causas. Os personaxes de Santos cruzan por un mapa como cada quen cruza os

semáforos sen que pareza verosímil que estean contentos.

ENTREVISTA ALBERTE SANTOS
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dicións económicas boas reduzan a

marxe de erro das decisións que se

poidan tomar para o porvir. Pero tamén

é certo que nun sentido anímico a

xente sofre igual teña os cartos que

teña. Os personaxes da novela teñen

unha boa situación. Están ben situa-

dos, non son ricos, pero son profesio-

nais que destacan no seu. Con todo,

eles séntense igual de atrapados da

súa circunstancia. O que determina a

súa situación non son tanto as cousas

materiais como as condicións nas que

están. E pode ser que alguén en situa-

cións vitais máis inseguras que as que

eles teñen tome decisións vitais máis

arriscadas. Nese sentido, hai que

entender o caso de Paula, porque o

peso das decisións para unha muller

son máis difíciles que para un home.

Pero os personaxes están levados

dun certo egoísmo?

É o primeiro pulo que teñen e convive

cunha serie de circunstancias nas que

van tomando decisións guiados polos

seus intereses máis directos. Esa é a

apariencia. Pode ser ese egoísmo o

que os leve a resistir, o que non lles

permita rachar de xeito radical coa

parella que teñen ou coas presións

que reciben da contorna, sexa laboral

ou das amizades. Sobre eles pesan as

consecuencias das decisións e ese

peso das circunstancias son moi

semellantes para todos os personaxes,

para Paula e Xaime, ningún dos dous

se senten cheos e os dous senten que

hai unha parte da súa vida na que non

están cumprindo co esperado, nin co

esperado por eles nin co que se espe-

raba deles. Os dous padecen o peso,

pero os tempos de decisión son dife-

rentes para unha e para outro.

Falando  de  tempo,  o  relato  salta

a liña  temporal común e  escolliches

que sexa  o  lector  quen  recompo-

ña  a historia  no  tempo.  Por  que? 

É  un  principio  de  fondo.  O  primei-

ro  é que  o  tempo como o entende-

mos comunmente, o  que  medidos

paso  a  paso,  é  un  pouco  irreal.

Ese tempo ten a súa importancia para

a vida cotián, pero o tempo que ver-

dadeiramente importa, o que nos

pesa a todos e o que lle pesa aos per-

sonaxes é o tempo vital. Ese outro

tempo, que non ten o comportamento

do tempo lineal, dálle moita máis vida

ás emocións e moita máis emoción á

vida. Utilizar un tempo diferente do

cotián, permitir que o tempo teña no

texto unha dimensión máis vital que

cronolóxica permite que a reconstru-

ción que hai que facer da historia sexa

máis emotiva e, penso, máis emocio-

nante. Por outra parte, tamén tiña a

intención de darlle ao lector máis espa-

zo de manobra. Desde a arquitectura

da novela, quixen que o lector sexa

máis dono do que acontece, que teña

posibilidade de recompoñer o que

parece rachado e que nesa recomposi-

ción tome algunhas decisións. A idea é

que o lector sexa dono para que poida

construír a historia e, tamén, que man-

teña a distancia para que poida ter

unha perspectiva máis ampla de todo o

que sucede na historia.

A profusión no uso das viaxes, o

cambio de cidades, as paisaxes

que cambian tamén se correspon-

den cos cambios dos personaxes?

Os espazos serven para contextualizar

os personaxes e a historia. Non é tanto
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polos detalles que se dan polo miúdo

dos espazos, como polo contexto que

supón cada un deles. A Coruña, por

exemplo, é o punto central da contorna

familiar. Logo hai unhas cantas cida-

des que son profesionais, que están aí

porque obrigan a desenvolver activida-

des lonxe da casa, cidades como

Londres ou Coimbra. Está Santiago

por outros motivos, porque volven a ela

e ten moitas referencias de cousas que

lles quedaron por facer. Praga é unha

cidade romántica, un punto de

encontro cómodo para personaxes

en fuga vital.

Dun tempo para acá parece que a

literatura galega, as novelas gale-

gas, están obrigadas a viaxar, a

saír de Galicia. Comparte esa nece-

sidade?

As cidades corresponden ás necesi-

dades dos personaxes. A min pásame

que, por razóns persoais viaxo moito

e quizais iso axude a utilizar espazos

moi variados porque son espazos

familiares para min.

Esta é a súa primeira novela. Como

foi a experiencia?

Está sendo unha experiencia moi rica.

Sofres moito polo camiño porque ver-

dadeiramente non é un camiño recto.

Hai que escribir, logo reescribir. E

chegas á conclusión de que a frustra-

ción é parte consubstancial da escrita.

Pero o camiño previo douno por bo

para o resultado que conseguín. En

realidade, escribín outra novela antes

que quedou no caixón. Comecei outra

que anda pola cabeza e teño proxec-

tos aos que lle falta que me acompa-

ñe o tempo. Pero tamén é verdade

que cando hai algo relevante que

facer o tempo sempre se encontra.

Ti procedes do xornalismo. A estas alturas non sei se é relevante cal é a

orixe literaria dos escritores. Parece máis importante cal é o futuro que

teña o xornalismo. Ti, como profesional, que futuro lle ves?

Eu teño claro que nunca fixo máis falta que agora o xornalismo. Estamos vivin-

do nun tempo confuso porque fronte a apareciencia de pluralidade, en reali-

dade hai un achique de pluralidade. Xusto porque as cousas non son o que

parecen o xornalismo é máis necesario que nunca. E o que precisa o xorna-

lismo tampouco é algo especialmente complicado: fai falta xente que desen-

volva a súa actividade con liberdade. O que temos, en cambio, é que nunca

peores condicións laborais tiveron os xornalistas. É verdade que os xornalis-

tas tampouco nunca desfrutaron dunha posición de privilexio laboral, polo

menos como pauta xeral.

Pero cada vez está máis clara a diferenza entres xornalistas e medios de

comunicación?

Os medios de comunicación teñen moitas cousas que entender. Entre outras, o

cambio de modelo que se operou na comunicación nos últimos anos. Internet

converteuse nunha contorna con información e experiencias vitais para moita

xente. Abriu novos portelos con novos contidos, pero tamén é un espazo cunha

falta de rigor alarmante en moitísimos casos. Precisamente por iso, agora fai

falta máis rigor e máis xornalismo. É unha calamidade que esta profesión pague

en conxunto a falta de rigor de algúns. Hai que preguntarse agora onde están

os xornalistas con máis experiencia, máis capacidade de combate, onde está a

xente que busca o diferente. Non son capaz de sintetizar un futuro para o xor-

nalismo, pero agora fai máis falta que nunca. 

O xornalismo é máis
necesario que nunca
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X 
aime Souto atravesou a porta do avión convenci-

do de que a viaxe a Londres lle daría novos folgos

ao seu porvir profesional. A fe que tiña en si mesmo non

lle concedía outra opción que cumprir con éxito a misión

que o xefe lle confiara. A única focha que previra na ruta

aérea que estaba a piques de principiar era a distancia

entre a misión coa que viaxaba e o que deixaba en terra.

A separación entre os dous mundos produciulle vertixe. A

menos de dez metros da porta do avión sentira que os

pasos que daba perderan a folgura coa que voaba acotío.

Non era parvo. 

O treito entre o destino, ao que o empurrara a ambi-

ción, e o cacho de vida que deixaba en terra parecíalle infi-

nito. O crédito emocional que aínda conservaba estaba a

piques de esgotarse. Pero, como outras veces, confiaba en

que, ao regreso, conseguiría achicar o afastamento entre

el e a súa familia.O único desexo que tiña, logo de saudar

a tripulación do avión, era recollerse na butaca e ler os

exemplares de prensa que, encollidos como unha meda,

levaba embaixo do brazo. 

Coñecía a distribución dos asentos da Clase Business

como a palma da man. Só con ler as coordenadas do car-

tón de embarque, podía visualizar a localización de cal-

quera asento. A auxiliar de voo, que o axudou a colocar a

equipaxe de man no compartimento superior, pendurou a

chaqueta de Xaime Souto no gardarroupas reservado aos

pasaxeiros das primeiras ringleiras do avión. Acomodouse.

As atencións que recibiu alixeirárono do peso co que via-

xaba: a misión que tiña por diante e o tempo que tardaría

en volver á cidade. As obrigas profesionais fixeran del

unha ave migratoria. Os avións eran a ponte que tiña que

percorrer para darlle folgos á ambición. As ausencias del

convertéranse nun acontecemento rutineiro.

O eirado da terminal estaba case baleiro. Os visitantes

que  había, arredor dunha ducia de persoas, ollaban con

compulsión a chegada e engalaxe dos avións. A velocidade

atraíaos. Xaime Souto reparou no letreiro iluminado que

coroaba a terminal. As letras compuñan, xunto coas pala-

bras “aeroporto de”, o nome oficial da cidade. O edificio

escorrentábao. O que para el construía a identidade dun

aeroporto non era a arquitectura das instalacións, senón o

número de encontros que propiciaban os avións que chega-

ban e saían das súas pistas. O cartel luminoso que coroaba

o aeroporto da cidade na que estudara un máster de pos-

grao aseguraba que cada catro minutos un avión, prove-

niente dalgún lugar do mundo, aterraba nas súas pistas.

A lembranza daquelas viaxes espertou o lado máis

nostálxico de Xaime Souto. Pero antes de mergullarse a

fondo nas sensacións que gardaba da escola de negocios

na que estudara, sentiu dúas pancadiñas no ombreiro

esquerdo. A chamada sorprendeuno. Virou a cabeza e,

axeonllado na butaca para non bater co teito do avión, deu-

lle a man a unha auxiliar de voo.

fragmento o rebumbio dos vagalumes

O rebumbio dos vagalumes
Alberte Santos Ledo
Laiovento, 2016
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M agnífica edición a que nos pre-

senta Alvarellos arredor da

simetría literaria entre Follas Novas e

a literatura universal do seu tempo.

Esta viaxe, artellada polo bo labor ao

que nos ten acostumados Mª Pilar Gª

Negro –non tan só responsábel da

edición, senón tamén autora dun terzo

do libro, comezando por unha súa

espléndida análise da obra rosaliana

motivo da aludida travesía-, posúe

unha determinación que preside a

cerna configuradora do libro. En pala-

bras da propia autora:

“A literatura galega segue sen cano-

nizar nos manuais ou historias da

literatura emanadas desta factoría,

por moito que sexa precisamente

Rosalía de Castro a  escritora gale-

ga universal por antonomasia, mais,

en tantas ocasións, subordinada ou

supeditada a estándares de calida-

de universal en virtude dos cais se

lle recoñece un valor semellante ou

próximo a grandes figuras das lite-

raturas centrais do sistema ou as

admitidas por este como acompa-

ñantes permitidas. Por que non ao

revés? Por que non se pode

emprender viaxe analítica e valora-

tiva, desde a Galiza e en galego,

que nos leve a outros autores e

autoras da denominada convencio-

nalmente literatura universal?”.

Nos textos elixidos atópanse todas

aquelas preocupacións inscritas no

universo  da obra rosaliana e centra-

das en Follas Novas-. Saliento catro,

que se impoñen por xustiza:

· O feminismo: Marica Campo medita

sobre Camilo Castelo Branco, inducín-

donos a reler As literatas co fin de

observar como naquel tempo a doxa

trataba ás mulleres escritoras (e, por

metonimia, a muller en si). E Elvira

Sanz fai o propio arredor da Casa de

bonecas, de Ibsen.

· O patriotismo:  Xosé Luis Axeitos

introdúcenos a Alphonse Daudet, e a

propia Pilar Gª Negro a Pardo Bazán,

que non ten descaro á hora de amosar

o seu deprezo relativo ao compromiso

social e nacional de Rosalía. Carlos

Negro enfatiza a Curros en tanto vale-

dor da poeta como modelo ético e

estético para Galicia.

· A cuestión social: Exhaustivo apara-

to crítico  a cargo de Eduardo Á lvarez

ao tratar de Bola de sebo. Cando se

rele este perfecto relato de

Maupassant (grande, entre os grandes

narradores) concibimos conxuntamen-

te a hipocrisía, o sadismo e todas as

“virtudes” que se acochan na burgue-

sía. Como en Eça de Queiroz, tamén

contemplado nesta antoloxía, e tamén

índice da hipocrisía, esta vez vencella-

da ao clero (O crime do padre Amaro).

· A melancolía:  que significadamente

-en tanto “sombra”, ou desacougo

existencial-  aparece emparentada

entre outros/as con Rimbaud (Anxo

Angueira); Emily Dickinson (Pilar

Pallarés); Christina Rossetti (Luís

Cochón), e George Eliot (Mª Xesús

Lorenzo Modia), Interesantísima ana-

loxía esta última xa que reflicte as

inquedanzas de Follas Novas en tanto

semellantes ás preocupacións filosófi-

cas da chamada “esquerda hegelia-

na”, isto é: a soidade, a marxinación, a

presión social, a reivindicación da

sensibilidade, e o cumio delas: a iden-

tidade alleada. Hai que ter en conta

que os primeiros textos de Eliot con-

sisten na versión para o inglés dos

“esquerdistas” hegelianos David

Strauss e Ludwig Feuerbach.

Comprobamos unha mostra desa afi-

nidade, nun poema magnificamente

escollido: I grant ample leave:

“Concédoche ampla licenza 

para usares a fórmula Eu son

nomeando o baleiro onde o

pensamento non habita;

mai enche o oco coa definición 

(…)

Resolve o teu Ego, é todo unha rede

Co éter vibrante callado en mundos:

O teu suxeito, o ser, ou o asertivo Eu

Tórnase en máis nada que obxecto,

fúndase

en moléculas (…)

o cerne, o centro da túa consciencia,

que nota o teu mundo-burbulla:

sentido, pracer, dor,

que son máis que unha outredade

cambiante,

fluo fantasmal de momentos?...”

No tempo de follas novas

Francisco Sampedro Texto

ENSAIO O volume sitúa o poemario de Rosalía de Castro en relación coas obras e
os autores do seu tempo.

No tempo de Follas Novas.
Unha viaxe pola literatura universal.

María Pilar García Negro (ed.)
Editorial Alvarellos, 2015
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Cómpre lembrar ante todo o rol

ocupado pola melancolía na obra rosa-

liana. Rosalía representa todo o contra-

rio á resignación. Nada nela celebra

unha nefasta melancolía. Simplemente

alude a unha situación existencial

xenérica, a combater —ben que asumi-

da desde o fondo— mediante a recu-

peración dun sentido comunal da vida.

Rosalía representa a consideración

dun sentimento melancólico como prin-

cipio dunha rexeneración ético-política.

Como protesta ante un mundo opresi-

vo que conduce á loita. Algo similar á

consideración pondaliana da saudade,

tal e como se presenta no poema A

campana de Anllóns. Como paso, na

concepción da saudade, do individua-

lismo á comunidade, co cal se supera a

atomización social á par da concentra-

ción mórbida no si-mesmo, no egotis-

mo. Xa Pilar Gª Negro se expresara

nidiamente en Cantares gallegos, hoxe

(tamén editada por Alvarellos), arredor

do rol que ocupa a melancolía, e /ou da

máis que probábel determinación desta

na escrita de Rosalía. Pero insiste

novamente e, se cabe, con máis agu-

deza e precisión no libro que hoxe pre-

sentamos. Así dinos:

“Acollendo poesía intimista da

mellor que se teña escrito, (Follas

Novas) é un   manifestó contra todo

egotismo, coa fusión do eu autorial

e o eu lírico das vítimas máis opri-

midas. Reloce  por todos os poe-

mas dos cinco Libros o clamor do

dereito á vida do pobo galego, a

comezar polo uso do idioma de seu

que nesta obra abre a súa práctica

a todas as asociación posíbeis. O

pesimismo, a desolación, o ton ele-

xíaco… non son patolóxicos ou

lacrimóxenos: están conectados a

razón materiais e psicosociais que

se explican e racionalizan, por

moito que fiquen en pé graves pre-

guntas a quen nen o ceo nen os

poderes humanos poden ou que-

ren responder. É, en tantos poe-

mas, un clamor contra a radical

inxustiza do modelo social e políti-

co dominante, contra o papel que o

Estado español fai xogar a Galiza,

carne de emigración, carne de

canón e miseria” 

Sendo así, a verdadeira cuestión non

consiste nas proposicións existen-

ciais, senón na súa carga de afecto.

De modo que a melancolía pode

resultar antes un síntoma de rebelión

contra a ideoloxía dominante que

unha simple paixón feble. Sería con-

veniente aquí realizar unha analoxía

entre un dos papeis da relixión, con-

forme ao Marx dos Anais franco-ale-

máns, e a melancolía como “salouco

do oprimido”.  Parafraseando: a

melancolía é, por un lado, a expresión

da miseria real, e, por outra, a protes-

ta contra esa mesma miseria real. 

Deste xeito, a reivindicación rosa-

liana do pobo galego libre e da muller

galega emancipada abre a melancolía

cara a unha dimensión política, como

conciencia dun estado de ánimo, e á

vez dunha vontade de superación a

través da interpelación ética.

Méndez Ferrín ten escrito en varias

ocasións (o cal fai da súa lectura un

máis que recomendábel complemento

a este libro) sobre a relación entre

Rosalía e Gérard de Nerval. Sobre a

analoxía entre a “Negra Sombra” e “Le

Soleil Noir”, o sol negro da melancolía.

E a súa conclusión forma parte do

antedito arredor da melancolía como

síntoma. Deste xeito, dinos:

“Otero Pedraio, Rosalía, Pondal

arden no mesmo lume, nese sol

negro símbolo da melancolía que

é signo dun desequilibrio, o do

século XIX. A melancolía tamén é

o negro sol que asombra ao noso

séc. XIX, desde que descobrimos

que somos un pobo “desdichado”

(título do poema de Nerval), e ese

sol non nos deixará de abrasar até

que sexamos libres e accedamos

ao noso propio Novo Réxime”.

Só queda felicitar a Mª Pilar Gª Negro

polo seu traballo, e convidala –á

maneira dunha caste de aufhebung- a

realizar unha análise no mesmo rexis-

tro de En las orillas del Sar. Sería

unha fortuna para a hermenéutica

rosaliana.
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N un mundo dominado pola pul-

sión homoxeneizadora, pola

uniformación cultural de centro comer-

cial, pola globalización desbocada, só

se persegue a repetición de persoas e

culturas consumidoras e a concentra-

ción monopolística. Para este siste-

ma-mundo a diferenza na fala, no ves-

tido, na cultura, nas ideas... é sempre

unha ameaza.

A mesma pulsión uniformadora

está  presente nas chamadas socie-

dades tradicionais, e o individualis-

mo implantado pola ideoloxía neoli-

beral non só non apaga a persecu-

ción da diferenza senón que a agra-

va, como se desprende da ameaza

neofascista que se expande polo

centro e norte de Europa que infortu-

nadamente pode non tardar moito en

abranguer todo o continente. A cha-

mada crise dos refuxiados ou os bar-

cos á deriva polo Mediterráneo son

expresión, en gran medida, deste

rexeitamento do diferente.

Szymo é dili, é negocio, é branco

nun continente negro, é albino. Cos

seus ósos pulverizados, con anacos

dos seus membros pódense fabricar

beberaxes que atraerán a boa fortu-

na. O seu corpo é obxecto de asasi-

nas cobizas. Dese horror, da persecu-

ción pola súa pel diferente, fuxirá o

mozo protagonista.  En dirección

oeste, cara ao  océano, a través do

río Congo, nunha viaxe inversa á ima-

xinada por Josep Conrad. Unha viaxe

odiseica e iniciática é a que nesta

ocasión nos achega Manuel Núñez

Singala en Camiños na auga

(Galaxia, 2016). 

Na súa viaxe dende os grandes

lagos ao océano, Szymo vai descu-

brindo a solidariedade, o amor, o

sexo, a lealdade, o egoísmo... pero o

camiño é longo e o protagonista colle

dirección norte ao tempo que a nove-

la abandona o exótico espazo da

selva para introducirnos na infausta

realidade do “combate” por acadar

Ítaca-Europa, nesa pelexa mortal

coas ondas do mar a bordo dun fráxil

e rudimentario caiuco. Será a diferen-

za quen o salve. Como Odiseo,

Szymo chegará só a Ítaca, os seus

compañeiros de “combate” as autori-

dades europeas devolveranos ao

punto de partida. Para intentar un

novo “combate”?

As reflexións éticas entretecidas

na sucesións de acontecementos

que caracterizan unha boa novela de

aventuras non converten Camiños

na auga nunha disquisición filosófi-

ca sobre a bondade, a ética, a leal-

dade ou o valor da diferenza. Núñez

Singala pretende, e acada, un relato

de aventuras, de doada lectura, no

que a acción prende a atención do

lector e no que o desacougo deste

vén producido pola ansia por coñe-

cer o remate da historia e non pola

dúbida de se debe ou non abandonar

a lectura. A habilidade do autor para

enganchar lectores é ben coñecida,

mesmo en xéneros pouco dados a

lecturas individuais como o teatro (O

achado do castro, Galaxia, 2014) e

sobre todo no relato breve no que

nos instrúe ou nos ofrece un libro de

contos revirados (Instrucións para

tomar café, Galaxia, 2014). Os dous

volumes aos que aquí nos referimos

son auténticos éxitos editoriais e a

ben seguro que tamén o será esta

novela.

A aventura da diferenza

Carlos Méixome Texto

NOVELA O último relato de Núñez Singala é unha viaxe iniciática que percorre o
río Congo ao inverso que na novela de Conrad.

Camiños na auga
Manuel Núñez Singala

Galaxia, 2016

O camiño é longo e o
protagonista colle
dirección norte ao
tempo que a novela
abandona o exótico
espazo da selva para
introducirnos na

infausta realidade do
“combate” por acadar
Ítaca-Europa, nesa
pelexa mortal coas

ondas do mar a bordo
dun fráxil e

rudimentario caiuco.
Será a diferenza quen o
salve. Como Odiseo,
Szymo chegará só a

Ítaca.
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C arlos Vila Sexto aparece no

mundo literario galego con só

catorce anos, cando gaña o premio

“Rúa Nova” pola novela Alén da aven-

tura (Galaxia,1991). Galardón que

volve recibir un ano despois con

Gárgola (Galaxia, 1992). Xa na súa

etapa adulta, o autor coruñés compaxi-

na o traballo de escritor co de guionis-

ta de televisión e no ano 2009 publica

As sete mortes, tamén en Galaxia, a

súa novela máis popular polo de agora

que levou o Premio Fray Martín

Sarmiento en 2011. Ese mesmo ano

estréase en TVE a serie Los misterios

de Laura (adaptada ás pantallas esta-

dounidenses), da que Vila Sexto é cre-

ador e guionista. E a publicación da

novela xuvenil O enigma de Caronte

vén consolidar o autor coma un dos

mestres do misterio e da aventura no

panorama literario galego. 

A novela céntrase na historia de

Dani, Álex, Sara, Adrián e Vítor, un

grupo de amigos que pasan o derra-

deiro verán na vila de Cabo Lázaro,

antes de separarse para ir estudar o

bacharelato. O descubrimento da

morte de Marcos, un compañeiro de

clase e o mellor amigo da infancia de

Dani, mudará os seus planos. Non se

resignan a aceptar as explicacións ofi-

ciais da morte de Marcos e comezan a

investigar as causas que puideron pro-

vocar a caída polo cantil. Isto somer-

xeraos nunha trepidante aventura tras

as pistas do enigma de Caronte, na

que se entrelazarán amores, proble-

mas familiares e un pasado sen

pechar na historia de Cabo Lázaro. 

Nos episodios dos protagonistas

hai reminiscencias da lectura de clási-

cos do xénero de misterio e de aven-

turas, como Enid Blyton ou Ágatha

Christie, aínda que combinadas cunha

trama fantástica e algúns episodios

propios dos filmes hollywodienses. A

pegada da linguaxe cinematográfica

na novela está moi presente, desde as

descricións plásticas que realiza o

narrador omnisciente ata a división

dos capítulos, que en ocasións coinci-

de cun cambio de plano ou de foco.

Inxerencias que non estrañan tendo

en conta a experiencia de Vila Sexto

na guionización de dramas televisivos.

Con todo iso, o autor conseguíu unha

historia fresca e amena, cunha ten-

sión narrativa ben enfiada. Con todo,

lamento que o autor non apostase por

utilizar menos clichés evitando a esa-

xeración dos caracteres heroicos de

Dani, protagonista do grupo de ami-

gos por quen suspiran dúas das súas

compañeiras. 

En resumo, O enigma de Caronte

é unha obra máis que recomendable,

ideal para ler no verán, adultos e ado-

lescentes. Lese de corrido deixándose

levar por unha aventura ben narrada e

chea de tensión, que de xeito trans-

versal fai reflexionar sobre a morte,

algo que pode ser moi interesante

para a adolescencia. 

Amigos, verán e misterio

Antía Monteagudo Texto

NOVELA No novo libro de Carlos Vila Sexto aparecen reminiscencias dos clásicos
da literatura de misterio e aventuras. 

O enigma de Caronte
Carlos Vila Sexto
Galaxia, 2016
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A pegada da linguaxe
cinematográfica está
moi presente, desde as
descricións plásticas
que realiza o narrador
omnisciente ata a
división dos capítulos,
que en ocasións
coincide cun cambio de
plano ou de foco. Con
todo iso, o autor
conseguiu unha historia
fresca e amena.
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A s consecuencias do golpe de

estado de xullo e a guerra civil

desencadeada no outono de 1936

continúan propiciando estudos de

sumo interese. Este que nos presenta

Julio Prada —un dos máximos espe-

cialistas no período— analiza a repre-

sión económica que padeceu a pobo-

ación galega baixo o “imperio da

extorsión”: roubos camuflados en mul-

tas, subscricións patrióticas e incauta-

cións. Non era necesaria a participa-

ción na vida pública; simplemente con

que unha persoa se atopase nun lugar

(un sindicato ou un mitin) ou que se

relacionase con outras sinaladas (a

nivel laboral ou familiar) chegaba para

que fose incluída nun expediente; o

que importaba en realidade non era o

suposto delito —onde a imputación é

ilegal de facto— senón que tivese pro-

piedades ou aforros. 

Neste traballo analízase como

entre 1936 e 1942 o novo poder

transformou á sociedade e á cidada-

nía en Galicia. Boa parte do estudo

se centra en Ourense, mais chegan

uns exemplos das outras tres provin-

cias —Casares Quiroga, Vega

Barrera ou Portela Valladares— para

decatarnos da magnitude das actua-

cións dos militares reconvertidos en

xuíces e dos xuristas que falsearon a

súa profesión. Xunto á extorsión,

aparece o “imperio da delación”,

esencial para a permanencia do fran-

quismo, xa que cantas máis persoas

participasen como testemuñas máis

improbable era o seu derrocamento,

nun curioso “pacto de sangue” que

complementaba ao da violencia físi-

ca, mediante un proceso de deshu-

manización do inimigo. Aínda que

boa parte da poboación se implicou

neste proceso de denuncias, sobre-

saen aqueles que con perigo para a

súa integridade se negaron a secun-

dar ao novo poder; persoas anóni-

mas que por fidelidade veciñal ou

moral non acudiron ás poxas dos

bens incautados ou auxiliaron aos

familiares dos encausados.

Foron 2.300 expedientes e 14.500

expedientados, sendo Galicia o territo-

rio co número medio de encausados

por expediente máis elevado de

España. Os partidos que participaron

na vida política republicana —excluín-

do aos do bloque contrarrevoluciona-

rio— e os seus militantes e simpati-

zantes foron aos que se lles aplicaron

as sancións, os que tiveron que

demostrar o seu arrepentimento

mediante a confesión e a penitencia

como elementos do novo estado cató-

lico. Os máis perxudicados foron a

esquerda burguesa e obreira, e en

menor medida os centristas modera-

dos e galeguistas, nunha ansia das

novas autoridades por purgar a elite

política, social e económica xurdida

no primeiro terzo do século XX. 

A extorsión como ferramenta

Gustavo Hervella Texto

HISTORIA O estudo de Prada Rodríguez analiza a represión económica exercida
polo franquismo en Galicia entre 1936 e 1942.

Marcharon con todo.
La represión económica en Galicia
durante el primer franquismo.

Julio Prada Rodríguez
Biblioteca Nueva, 2016

Xunto á extorsión,
aparece o “imperio da
delación”, esencial para

a permanencia do
franquismo. Pero
sobresaen aquelas

persoas anónimas que
por fidelidade veciñal ou
moral non acudiron ás

poxas dos bens
incautados ou auxiliaron

aos familiares dos
encausados.

A espera no cárcere, de Conde Corbal.
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D esde Atravesar o espello (2000),

Xavier Seoane afronta a defensa

das humanidades fronte a un devalo

que non acepta como inevitable. Nesta

nova entrega, dirixe a ollada cara a

educación, a institución clave para aca-

dar o obxectivo que explicitamente pro-

clama: “... a creación dun novo huma-

nismo ilustrado e democrático”, capaz

de efectuar unha ampla e integradora

síntese dos logros das Ciencias, as

Tecnoloxías e as Humanidades e as

Artes. Lucidamente, o autor identifica

as contradicións que atoan ese obxec-

tivo e sinala o factor estrutural que con-

diciona calquera posible resolución

positiva das mesmas: un capitalismo

consumista e tecnocrático que reduce

as finalidades da educación a intereses

pragmáticos estreitamente sometidos á

lóxica do desenvolvemento económico.

Nas páxinas que dedica á Sociedade

do Coñecemento faise particularmente

visible isto: os enormes potenciais que

abre a revolución das tecnoloxías da

información ameazan con constrinxirse

nos límites produtivistas e funcionais

dunha Economía do Coñecemento ao

servizo das grandes empresas. A estra-

texia discursiva que Xavier Seoane pon

en marcha para a súa proclama dunha

educación capaz de combinar o ideal

de excelencia da tradición humanista

clásica e as aspiracións democráticas

antielitistas, é un xogo erudito de citas

de autores ilustres, aos que pon ao ser-

vizo da tese final do libro: cómpre

“unha Segunda Ilustración que corri-

xa os erros da primeira”. O problema é

que esa estratexia en máis dunha oca-

sión contribúe a escurecer, cando non

a negar, a natureza irresoluble de moi-

tas das contradicións analizadas. Por

poñer un exemplo (máis non nos per-

mite a brevidade do espazo dispoñi-

ble), en relación coas políticas educati-

vas déixase levar pola repetición dos

tópicos enarborados polos críticos anti-

pedagoxistas (a “impostura de certas

pseudomodernidades pedagóxicas ou

ideolóxicas” responsable da confusión

entre xogo e educación, da perda de

autoridade do docente e o desprezo da

disciplina,) malia facer en paralelo

unha defensa clara de orientacións

educativas (e dos autores que as inspi-

ran) que aqueles críticos deostan.

Paréceme que o propósito do autor

tería saído reforzado se, no canto de

apostar por unha conciliación de opos-

tos moitas veces inconciliables, afon-

dase na natureza mesma das contradi-

cións que denuncia e nas eleccións ás

que a cidadanía se ha ver inevitable-

mente obrigada. Por iso, a obra gaña

alí onde o autor toma partido sen pre-

tender dar a razón a uns e a outros,

como cando nega de forma nidia cal-

quera valor aos que proclaman unha

decadencia da escola imposible de

probar:  “Porque no ensino, señores eli-

tistas e demagogos dun discurso ende-

xamais cotexado coa realidade, cal-

quera tempo pasado non foi, precisa-

mente, mellor”.

Defensa da escola humanista

MIguel Vázquez Freire Texto

ENSAIO Xavier Seoane defende unha educación en humanidades e a creación
dun novo humanismo ilustrado e democrático.

Todos somos Ulises. Por unha educación
democrática e humanista.

Xavier Seoane
Xerais, 2016
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A obra gaña alí onde o
autor toma partido,
como cando nega
calquera valor aos que
proclaman unha
decadencia da escola
imposible de probar:
“Porque no ensino,
señores elististas dun
discurso endexamais
cotexado, calquera
tempo pasado non foi,
precisamente, mellor”.
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N unha edición coidada, como

adoita, da colección Tambo ve a

luz Diario de Crosses Green, o quinto

volume de Martín Veiga. O escritor

noiés, que dá ao prelo un novo libro

despois dun silencio de dez anos,

lograra consolidar na década dos

noventa unha voz singular, afastada

das tendencias máis rupturistas da súa

xeración, e caracterizada por un discur-

so poético que procuraba un difícil

equilibrio entre a arquitectura e o senti-

mento, ao tempo que dialogaba xa

dunha maneira clara con algunhas

voces da tradición, principalmente

anglófona, aínda que non só. Esta

nova entrega poética semella atopar

doado acomodo na traxectoria literaria

desenvolvida desde aquel iniciático

Tempo van de porcelana (1990), e

tamén na vital, se temos en conta o

vínculo estabelecido polo escritor

desde hai xa tempo con Cork, “cidade

xa tan miña / que nunca será miña”.

O novo libro de Martín Veiga insire

entre as súas composicións un diario

poético que, no seu intento por apreixar

o tempo, rexistra con minuciosidade

horas e minutos. O paso do tempo

constitúe un eixo vertebrador dunha

obra concibida tamén como un achega-

mento a un territorio, a unha paisaxe e

As horas de Cork

María Xesús Nogueira Texto

POESÍA Martín Veiga pecha dez anos de silencio poético cun volume enraizado
na tradición sen renunciar á contemporaneidade.

Diario de Crosses Green
Martín Veiga

Kalandraka, 2016

O paso do tempo
constitúe o eixo
vertebrador dunha
obra concibida tamén
como un
achegamento ao
territorio, a unha
paisaxe e a unha
cidade. É talvez por
esa ansia sobre o
decorrer da vida polo
que o Diario... se
centra de maneira
especial no fluír das
augas -o río Lee- e na
súa anatomía.
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a unha cidade. É talvez por esa ansia

de reflexionar sobre o decorrer da vida

polo que o Diario de Crosses Green se

centra de maneira especial no fluír das

augas –o río Lee– e na súa “anatomía”.

O Diario semella por veces unha adi-

ción de fermosas estampas contempla-

das –a pintura é tamén un referente na

obra–; outras unha cartografía na que a

toponimia ocupa un lugar principal; e

outras, unha reflexión sobre a existen-

cia e sobre a vida cotiá. En calquera

caso, estamos diante dunha interioriza-

ción de espazos que leva a voz poética

a integrar esoutro lugar amado: o lugar

natal. Son neste sentido moitas as oca-

sións nas que asistimos a unha verda-

deira fusión de paisaxes: “Remadores

de French’s Quay: os homes das tres

agullas (Steeples of St Finbarr) estendí-

an a secar as súas redes polos muros.

Así na Ponte de Noia, Malecón, Campo

das Rodas”.

Como acostuma acontecer na

obra de Martín Veiga, as composi-

cións deste novo libro que enraíza na

tradición clásica sen renunciar á con-

temporaneidade, estabelecen com-

plexos diálogos intertextuais coas

voces queridas, de Manuel Antonio a

Avilés de Taramancos, ou de Yeats a

Heaney. A poesía é un dos piares

desa cartografía íntima do escritor:

“como chove miudiño polas orelas do

Lee”. O outro é a vida, que o leva a

afirmar, con Gamoneda que o libro é

“emanación da vida, desembocar da

existencia, poesía”. En Diario de

Crosses Green o poeta noiés volve

lograr un difícil equilibrio entre sereni-

dade e emoción, entre literatura e

existencia e entre os dous ríos-cida-

des-poemas que regan a súa vida. 
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